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JABRA PRO 900-SERIEN
TRÅDLÖST TILL ALLA

Jabra PRO 900-serien är en professionell trådlös
headsetserie för nybörjare som finns i en mono och en
duo-variant och har alla de viktiga funktionerna i ett
Jabra-headset. Jabra Pro 920/925 för bordstelefon
användare och Jabra Pro 930/935 för datortelefon
användare. Enkelt, intuitivt och högkvalitativt, allt i en
trådlös lösning.

ENKEL OCH INTUITIV DESIGN FÖR SNABB
ANVÄNDARANPASSNING
En bas som visar laddningsstatus och ett headset som finns
som duo* och mono gör denna enhet, som är lätt att komma
igång med, till en attraktiv lösning för både kontorsarbetare
och contact centers. Jabra PRO 930/935 kommer med fem
olika ringsignaler så att personalen alltid vet när det är
deras telefon som ringer. Något som är viktigt i dagens
öppna kontorsmiljöer och bullriga contact centers.

* E ndast Jabra PRO 920
och Jabra PRO 930.

GÖR PERSONALEN MER PRODUKTIV
Gå och prata upp till 120 meter** bort från ditt skrivbord för
bättre samarbetsmöjligheter, multitasking och produktivitet.

ANVÄNDARSÄKERHET OCH ETT KRISTALLKLART LJUD
Även om Jabra Pro 900-serien av trådlösa headset är
lättanvända handlar de fortfarande om ljudkvalitet och
användarsäkerhet. Jabra SafeTone™-tekniken stänger av höga
ljud för extra hörselskydd. Detta säkerställer att personalen
arbetar inom säkra ljudnivåer enligt EU:s och USA:s regelverk.
Besök Jabra.com/hearingprotection för att få reda på mer.

ENKEL ATT INSTALLERA OCH HANTERA

varuuppdateringar till ett oändligt antal enheter. Gå till
jabra.com/xpress

Jabra Pro 900-serien är optimerad för användning med alla
ledande bordstelefoner och Unified Communicationsplattformar. Tack vare kompatibiliteten med Jabra Xpress kan du
framtidssäkra din headsetinvestering med löpande program

Jabra PRO 900-serien kommer med Jabra Direct som är gratis
att ladda ner från jabra.com/direct.

FRAMTIDSSÄKRAD INVESTERING

** D
 en trådlösa räckvidden varierar: DECT klarar 120 meter och Bluetooth 100 meter
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ÖVERSIKT AV JABRA PRO 900-SERIEN

DECT-varianten av Jabra PRO 920 och Jabra PRO 930 MS är de enda varianterna som är tillgängliga som duo, alla andra med enkeloch dubbelanslutning är endast tillgängliga som mono. Med Bluetooth-varianten av Jabra PRO 925 med dubbelanslutning kan du
ringa och ta emot samtal både från bordstelefonen och dina mobila enheter. Använd Jabra Pro 935 för anslutning till datortelefoner
och mobila enheter.

DECT-VARIANTEN AV JABRA PRO 900-SERIEN
Variant

Variantens
namn

Beskrivning

Utformat för

Jabra PROTM 920
Enkelanslutning,
mono och duo

Trådlöst DECT-headset för
bordstelefoner

 Upp till 120 meter handsfree kommunikation för din bordstelefon.
 Prata i upp till 8 timmar utan att bekymra dig för batteritiden.

Jabra PRO™ 930
Enkelanslutning,
mono och duo

Trådlöst DECT-headset för
datortelefoner

 Upp till 120 meter handsfree kommunikation för din datortelefon.
 Prata i upp till 8 timmar utan att bekymra dig för batteritiden.

Jabra PRO™ 930 MS
Enkelanslutning,
mono och duo

Certifierat för Skype for
Business
Trådlöst DECT-headset för
datortelefoner

 Upp till 120 meter handsfree kommunikation för Skype for Business.
 Prata i upp till 8 timmar utan att bekymra dig för batteritiden.

Jabra PRO™ 925
Dubbelanslutning,
endast mono

Trådlöst Bluetooth-headset
för bordstelefoner och
mobila enheter

 Upp till 100 meter handsfree kommunikation för din bordstelefon eller
mobila enhet.
 Överför samtal från din bordstelefon till din mobila enhet och fortsätt
samtalet medan du går ut.
 Prata i upp till 12 timmar utan att bekymra dig för batteritiden.
 NFC ansluter dina enheter med ett enkelt tryck.

Jabra PRO™ 935
Dubbelanslutning,
endast mono

Trådlöst Bluetooth-headset
för datortelefoner och
mobila enheter

 Anslut ditt headset direkt till din dator (kräver Bluetooth-adapter) eller din
mobiltelefon/surfplatta utan basen.
 Upp till 100 meter handsfree kommunikation för din datortelefon eller
mobila enhet.
 Överför samtal från din datortelefon till din mobila enhet och fortsätt
samtalet medan du går ut.
 Prata i upp till 12 timmar utan att bekymra dig för batteritiden.
 NFC ansluter dina enheter med ett enkelt tryck.

Jabra PRO™ 935 MS
Dubbelanslutning,
endast mono

Certifierat för Skype for
Business
Trådlöst DECT-headset för
datortelefoner och mobila
enheter

 Anslut ditt headset direkt till din dator (kräver Bluetooth-adapter) eller din
mobiltelefon/surfplatta utan basen.
 Upp till 100 meter handsfree kommunikation för Skype for Business eller
din mobila enhet.
 Överför samtal från din datortelefon till din mobila enhet och fortsätt
samtalet medan du går ut.
 Prata i upp till 12 timmar utan att bekymra dig för batteritiden.
 NFC ansluter dina enheter med ett enkelt tryck.
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JABRA PRO 900-SERIEN – FUNKTIONER
Kristallklart ljud

Digital signalbehandling för ett tydligare ljud
Ett klart ljud är viktigt för ett bra samtal, för att inte tala om för
effektiviteten och tydligheten. Digital signalbehandling (DSP) i
Jabras enheter eliminerar bakgrundsljud och eko samtidigt som
det skyddar användaren mot plötsligt ljudtoppar. Tiden som
spenderas på samtalshantering och potentiella missförstånd
minskar kraftigt.

HD Voice – Bredbandsljud

Högkvalitativt ljud för kristallklara samtal
Njut av ett högkvalitativt ljud med HD Voice och få kristallklar,
begriplig kommunikation. Du får verklighetstrogna, levande
samtal där du kan fokusera på innehållet och slipper kämpa med
att förstå vad personen i andra änden säger.

Bullerdämpande mikrofon

Reducerar oönskat bakgrundsljud
Bullerdämpande mikrofoner reducerar oönskat bakgrundsljud
och är lämpliga i befolkade och bullriga öppna kontorsmiljöer.

Fjärrsamtalskontroll

Sömlös integrering mellan din telefon och ditt headset
Svara på och avsluta samtal med Jabras ljudenhet, med
sömlös integrering mellan din telefon och ditt headset. Med
fjärrsamtalskontroll kan du multitaska och vara mer produktiv.
Med en trådlös ljudenhet från Jabra kan du kontrollera dina
samtal även när du inte sitter vid skrivbordet.

SafeTone™

Förbättrat hörselskydd
Jabra SafeTone™ inkluderar Jabra PeakStop™ och Jabra
IntelliTone™, den förbättrade hörselskyddstekniken. Dra nytta av
ett tydligt och rent ljud samt automatiskt begränsning av den
genomsnittliga ljudnivån du exponeras för under din arbetsdag,
i enlighet med akustiska standarder och föreskrifter. En funktion
som ger dig mycket förtroende, säkerhet och komfort samtidigt
som din kommunikation blir mer kvalitativ.

Prata bekvämt

Var snäll mot öronen
Fullständig komfort garanteras med en mängd olika stilar
som matchar dina individuella behov och passformskrav. Våra
lätta, ergonomiskt designade ramar tillsammans med mjuka
öronkuddar och justerbar huvudbåge och mikrofonarm garanterar
att headsetet känns bekvämt under hela dagen.

VARIANTSPECIFIKA FUNKTIONER
BLUETOOTH-MODELLER
Trådlös frihet upp till 100 meter

Handsfree kommunikation upp till 100 meter
Tack vare att din Jabra-enhet stödjer Bluetooth® Klass 1 kan
du ansluta till en mängd olika enheter, från smarttelefoner
och surfplattor till bärbara datorer. Du får trådlös rörlighet upp
till 100 meter vilket ger dig full kontroll över dina handsfree
röstlösningar från Jabra. Du ringer och multitaskar på dina
villkor.

12 timmars batteritid

Prata i upp till 12 timmar utan att bekymra dig för batteritiden
En trådlös ljudenhet skulle inte vara särskilt användbar utan
en riktigt bra batteritid. Även med så mycket prestanda i ett så
litet paket håller den trots det i upp till tolv timmar på en enda
laddning. Så du kan prata och arbeta så länge du vill.

Anslut med ett enkelt tryck

Ansluter enheter med ett enkelt tryck
Närfältskommunikation (NFC) gör det enkelt för din Jabra-enhet
att snabbt ansluta till och interagera med telefoner, surfplattor,
och interaktiva taggar. Det behövs inte mer än ett enkelt tryck.
Bara tryck telefonen och Jabra-enheten mot varandra så är du
klar att börja prata eller strömma musik.

Dubbelanslutning

Hantera alla dina samtal från ett enda headset
Genom
dubbelanslutningstekniken
kan
du
hantera
telefonsamtal från flera olika ljudenheter med ett enda headset.
Du får större flexibilitet och en förbättrad användarupplevelse.

DECT-MODELLER
120 meters trådlös frihet

Handsfree kommunikation upp till 120 meter
Få trådlös rörlighet upp till 120 meter för att ha full kontroll
över din handsfree-lösning från Jabra med DECT-teknik. Svara
på samtal, multitaska och rör dig fritt på dina villkor.

8 timmars batteritid

Prata i upp till 8 timmar utan att bekymra dig för batteritiden
En trådlös ljudenhet skulle inte vara särskilt användbar utan
en riktigt bra batteritid. Även med så mycket prestanda i ett så
litet paket håller den trots det i upp till åtta timmar på en enda
laddning. Så du kan prata och arbeta så länge du vill.

JABRA PRO 930/935-MODELLERNA
Plug and play med UC
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Plug and play med alla ledande UC-plattformar
Jabras enheter har intuitiv samtalskontroll och sömlös
anslutning till alla ledande UC-applikationer och datortelefoner.
De är enkla att installera och använda; du behöver ingen
installationsexpertis eller omfattande utbildning.

